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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  

INTERNATION FILM FESTIVAL OF SAO TOME AND PRINCIPE 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA QUINTA EDIÇÃO DO SÃO TOMÉ 

FESTFILM 

 

Estão abertas inscrições para a 5ª edição do São Tomé Festfilm, depois do interregno devido 

a situação pandémica, o Festival Internacional de Cinema esta de volta à São Tomé e 

Príncipe, e promete combinar a diversidade do melhor que se faz mundialmente no cinema 

de autor. 

 

A próxima edição está prevista para o mês de Outubro do corrente ano. Serão admitidos 

filmes em diversas categorias ficcionais dentre elas Longa e curta-metragem, documentários, 

animação e vídeo clips apenas na competição nacional. De salientar que o festival pretende 

reforçar a presença do cinema africano nas competições, assim, esta edição contará com 

uma nova categoria direcionada ao continente Africano denominado Competição África, 

abrangendo assim todos os países do continente africano. 

 

As inscrições são igualmente gratuitas na competição Nacional e para os cineastas dos 

restantes países do continente Africano incluindo Timor Leste. Na competição Internacional 

as inscrições serão admitidas mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição, disponíveis 

nas plataformas https://filmfreeway.com/saotomfestfilm e https://festhome.com/festival/festfilm . 

 

A 5ª edição do SÃO TOMÉ FESTILM conta com o apoio do Camões Instituto da Cooperação e 

da Língua de São Tomé e Príncipe, Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, Aliança 

Francesa, IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, e conta com a produção da 

ASSECOM-CA, coprodução, Tela Digital & OnTime Entreteniment, em parceria com Rede 

Cinema PALOP-TL, Festival Internacional de Cinema de Avanca e Porto Femme - Festival 

Internacional 

 

Todas informações e requisitos disponíveis no regulamento do festival. 

https://saotome-festfilm.com/ 
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